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Актуальність проблеми корекції артеріальної гіпертензії у пацієнтів з цукровим діабетом не 
викликає сумнівів. У  даної групи хворих, а особливо у хворих на ЦД 2-го типу, високі цифри ар
теріального тиску виявляють у 50~80 %. За наявності хронічної хвороби нирок препаратами, 
що володіють нефропротекторною дією, є інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту і 
сартани. В даному дослідженні доведена ефективність валсартана при діабетичній нефропатії 
з артеріальною гіпертензією та істотно краща, порівнючи з еналаприлом, його переносимість.
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Артеріальна гіпертензія (АГ) -  одне з найпо
ширеніших хронічних захворювань людини. Ко
жний четвертий дорослий житель Землі віком 
понад 40 років має підвищений артеріальний 
тиск (AT). До недавнього часу діяло правило 
половини, коли тільки 50% людей з підвищеним 
артеріальним тиском знали про наявність у них 
АГ, 50% із них лікувалися, та 50% із них контро
лювали AT [1,2].

Окреме, але одне з головних, місце в даній 
проблемі займає підвищення AT у хворих на цу
кровий діабет (ЦД). У даної групи хворих, а осо
бливо у хворих на ЦД 2-го типу, високі цифри 
артеріального тиску виявляють у 50-80 % [2, 5, 
6]. При цьому, підвищений AT є одним з найвп- 
ливовіших факторів ризику розвитку серцево- 
судинних захворювань як у загальній популяції, 
так і у хворих із ЦД. У дослідженні «Діабет і гі
пертонія» ризик серцево-судинної смертності у 
пацієнтів із ЦД за наявності АГ зростав у 2,4 ра
зу [2, 5]. Підвищення AT є фактором ризику роз
витку ішемічної хвороби серця, гострих пору
шень мозкового кровообігу, що у 2-3 рази часті
ше спостерігаються в осіб з ЦД порівняно з паці
єнтами без ЦД [5].

Актуальність цієї проблеми підтверджує ціла 
ланка досліджень: UKPDS, SHEP, HOT, HOPE, 
ADVANCE та ін. [2, 3, 9] Наприклад, в дослі
дженні UKPDS, було доведено, що при зниженні 
рівня систолічного AT (CAT) у середньому на 10 
мм рт. ст. зменшується частота розвитку всіх 
ускладнень ЦД на 12 %; смертності, обумовле
ної діабетом, -  на 15 %; інфаркту міокарда -  на 
11 %; мікросудинних ускладнень -  на 13 % [1,2]. 
При цьому фактична ефективність корекції AT у 
пацієнтів з ЦД виявилася значно вищою, ніж очі
кувана, яка була розрахована на основі епідемі
ологічних даних. Результати досліджень SHEP, 
HOT, HOPE показали, що під впливом антигіпер- 
тензивної терапії зменшувалися серцево- 
судинна смертність на 26, 67 та 37 % відповідно, 
ризик розвитку інфаркту міокарда на 56 % 
(SHEP) та 22 % (HOPE) та ризик виникнення ін
сульту на 22, ЗО та 33 % відповідно [2]. При цьо
му, у дослідженні UKPDS було чітко продемонс

тровано, що чим більш жорстким є контроль AT, 
тим більше знижується частота виникнення 
ускладнень. Дані були також підтверджені у до
слідженні ADVANCE [9]. Чутливість хворих із ЦД 
навіть до незначного зниження AT, незалежно 
від групи застосованого препарату, є дуже висо
кою [1]. Призначення антигіпертензивних препа
ратів навіть пацієнтам з ЦД та нормальним рів
нем AT призводило до достовірного зниження 
ризику розвитку інсульту, зменшення прогресу
вання ретинопатії та нефропатії порівняно з гру
пою пацієнтів з ЦД, які не отримували антигіпер
тензивних препаратів.

З іншого боку, наявність ЦД у пацієнтів з АГ 
значно погіршує прогноз. У рекомендаціях Євро
пейського товариства з гіпертензії та Європейсь
кого товариства кардіологів (2007) вказано, що 
при оцінці ймовірного ризику розвитку серцево- 
судинних захворювань наявність у пацієнтів ЦД 
дорівнює присутності 3 або більше інших факто
рів ризику [3]. При цьому, наголошується, що ко
нтроль AT у цієї категорії пацієнтів має бути 
більш жорстким -  цільовий рівень AT менше 
130/80 мм рт. ст. Проте на практиці у пацієнтів із 
ЦД важко досягти цільового рівня AT [1,2, 3, 4].

Протягом останніх 15 років спостерігається 
постійне зростання діабетичного ураження ни
рок як причини розвитку хронічної ниркової не
достатності (ХНН). Діабетична нефропатія (ДН) 
є найчастішою причиною термінальної ХНН у 
Великій Британії (20%) та США (42%) і сягає 
48% серед діалізних хворих у США [10]. 90% цих 
хворих страждають на цукровий діабет (ЦД) 2 
типу. На сьогодні у світі нирковозамісну терапію 
унаслідок ЦД отримують у середньому 149 млн 
осіб.

Пацієнти, які страждають на ЦД 1 типу із супу
тньою протеїнурією, мають у 40 разів більший 
ризик загальної смертності, ніж пацієнти без 
протеїнурії. У хворих на ЦД 2 типу цей ризик 
менший і в 4 рази більший за наявності протеї
нурії. Однак додаткові кардіоваскулярні ризики 
виявляються вже за наявності мікроальбумінурії. 
За відсутності коректного лікування у 80% паціє
нтів із ЦД 1 типу та 20-40% із ЦД 2 типу мікро-
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альбумінурія переходить у макроальбумінурію, 
що значно підвищує імовірність розвитку ХНН та 
смерті пацієнта [1,3].

За наявності ХХН, що характеризується будь- 
якими проявами ураження нирок (сечовий синд
ром, дані візуалізаційних досліджень, асимптом- 
не зниження швидкості клубочкової фільтрації 
(ШКФ)), препаратами вибору захисту нирок є ін
гібітори ангіотензинперетворюючого ферменту 
(ІАПФ) і сартани [3].

На наш погляд, сартани помилково займають 
друге місце. З'являється все більше даних, які 
свідчать про те, що сартани самостійні і достат
ньо потужні гравці, що мають свої переваги і які 
мають великий інтерес не тільки як складова су
часної антигіпертензивної терапії, але і в якості 
препаратів, що сприятливо діють на фактори 
серцево-судинного ризику, знижують серцево- 
судинну захворюваність і смертність, тим самим 
поліпшують прогноз пацієнтів. Щодо доказової 
бази, треба відмітити наступну низку дослі
джень: ALLHAT, PRIME, LIFE, RENAL та ін. На 
підставі результатів яких можна стверджувати 
про наявність у всіх сартанів класових ефектів, 
головним з яких є стабільний і тривалий конт
роль AT. Одночасно виявлено низку важливих 
органопротекторних ефектів -  кардіопротекція 
(LIFE), нефропротекція (RENAL), нейропротекція 
(MOSES, ACCESS), покращення глікемічного ко
нтролю (LIFE, ALPINE). Сартани впливають на 
не АПФ залежні шляхі дії ангіотензину II, зв'язу
ючись з його рецепторами 1 типу; тим самим за
побігаючи ефекту «вислизання». А за рахунок 
того, що сартани не перешкоджають зв'язуван
ню ангіотензину II з рецепторами 2 типу, реалі
зується ряд важливих, безумовно позитивних 
ефектів: збільшення утворення NO, зменшення 
апоптозу та інших. Зниження активності ренін- 
ангіотензинової системи шляхом блокади ангіо- 
тензинових рецепторів АТ1 дозволяє уникнути 
втручання в метаболізм енкефаліну, брадикініну, 
субстанції Р та інших біологічно активних ендо
генних пептидів, що неминуче при блокаді ренін- 
ангіотензинової системи з використанням інгібі
торів. Саме з підвищенням активності кінінової 
системи пов'язують такі побічні ефекти інгібіто
рів АПФ, як кашель та ангіоневротичний набряк, 
гіпотонію при прийомі першої дози і погіршення 
функції нирок при деяких станах, зокрема при 
вазоренальної гіпертонії з двостороннім стено
зом ниркових артерій [5, 7, 8, 11, 12].

Одним з найбільш вивчених сартанів є валса- 
ртан. Цей препарат вже довів свою високу анти- 
гіпертензивну ефективність і зараз є предметом 
пильного вивчення в контексті його кардіо-, ан- 
гіо-, нефро-, церебропротектівних властивостей, 
здатності знижувати загальну і серцево-судинну 
смертність. Результати великих клінічних дослі
джень свідчать про можливість розширення по
казань до його застосування. Так, валсартан 
став першим препаратом з групи блокаторів ре
цепторів ангіотензину II, затвердженим для ліку

вання серцевої недостатності [8, 12].
Потреба у призначенні комбінованої терапії 

наявна у двох третин пацієнтів з АГ, що спону
кає до пошуку ефективних і безпечних комбіно
ваних форм. Однією з комбінацій, якій надається 
перевага, є призначення АРА II з гідрохпортіази- 
дом. У дослідженні INCLUSIVE застосування са- 
ртану (ірбесартану) з гідрохпортіазидом дозво
лило досягти цільового рівня AT у 69% пацієнтів, 
у яких монотерапія була неефективною. Найдо
цільніше розпочинати лікування у дебюті захво
рювання, що дозволяє не лише підвищити ефек
тивність і досягти цільового рівня AT, але й уни
кати побічних реакцій [2].

Тому, грунтуючись на достатній доказовій ба
зі, актуальним є пошук шляхів, спрямованих на 
оптимізацію лікування хворих з АГ та ДН з вико
ристанням в терапичних схемах препаратів гру
пи сартанів.

Мета дослідження
Оптимізація лікувальної тактики шляхом ви

вчення ефективності антогоніста рецепторів ан- 
гіотензина II типу АТ1 валсартана 80мг, 160мг 
(вазар, виробник — компанія Актавіс) та комбі
нованої форми валсартана 80мг, 160мг з гідро- 
хпортіазидом 12,5 мг (вазар-Н, виробник — ком
панія Актавіс) в лікуванні артеріальної гіпертензії 
у хворих з ДН і ХНН 1-І І стадії, базуючись на клі
нічному та параклінічному дослідженні.

Матеріали і методи
Під нашим спостереженням знаходились 43 

пацієнта на діабетичну нефропатію з ХНН 1-М 
стадії, що проходили стаціонарне лікування в 
нефрологічному центрі ПОКЛ. В дослідження не 
включали пацієнтів, що перенесли в попередні 2 
місяці гостре порушення мозкового кровообігу 
або гострий коронарний синдром, а також хворі з 
кардіоміопатією, вадами серця, хронічними не
специфічними захворюваннями легень, дихаль
ною недостатністю, хронічними захворюваннями 
печінки. Вікові коливання - в межах 31 -  67 років. 
Співвідношення чоловіків-жінок відповідно 1:3. 
Тривалість захворювання ЦД 2 типу складала 
від 2 до 15 років. Стан пацієнтів оцінювали через 
1,3, 6 місяців.

Включені в дослідження пацієнти були розпо
ділені на дві групи: контрольна група — 20 паці
єнтів, які для корекції AT отримували: інгибітор 
АПФ еналаприл (діюча речовина еналаприла 
малеат, добова доза 10 мг, двічі на день), при 
необхідності комбінуючи з блокатором повільних 
кальцієвих каналів дигідропіридинового ряду 
азомексом (діюча речовина S-амлодіпін 5 мг) та 
діуретиком (гідрохлортіазид — по 12,5 мг що
денно зранку) або антагоністом альдостерону 
(спіронолактон — по 25 мг щоденно зранку); ос
новна група — 23 пацієнта, які приймали: анто- 
гоніст рецепторів ангіотензина II типу АТ1 вал
сартан (вазар - 80мг, 160мг, або комбінований 
препарат -  вазар-Н - 80мг, 160 мг валсартану з
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гідрохлортіазидом — по 12,5 мг) при необхіднос
ті і/або на початку лікування комбінуючи з блока
тором повільних кальцієвих каналів дигідропіри- 
динового ряду азомексом (діюча речовина S- 
амлодіпін 5 мг).

Оцінку ефективності лікування проводили на 
основі динаміки AT - “дуже гарний” антигіпертен- 
зивний ефект — через 3 місяця і лікування циф
ри AT не перевищували 140/90 мм рт.ст.; “гар
ний” — в кінці періода спостереження CAT зни
жувався на 10 мм рт. ст. і більше, а ДАТ — на 5 
мм рт. ст. і більше; “незадовільний” — зниження 
CAT менш ніж на 10 мм рт. ст. і/або ДАТ — 
меньш ніж на 5 мм рт. ст.); а також на основі су
б'єктивних скарг пацієнта: головний біль, голово
кружіння, фотопсія, наявність задишки при фізи
чному навантаженні, загальна слабкість, швидка 
втома, емоційна лабільність, розлади сну. Сту
пінь вираженості скарг визначали згідно слідую
чої шкали: 0 — відсутність скарг, 1 — незначна 
вираженість, 2 — помірна вираженість, 3 — зна
чна вираженість симптомів.

Офісний AT вимірювали у положенні сидячи 
вранці між восьмою та десятою годинами. Ре
єстрацію CAT та ДАТ проводили на одній і тій 
самій руці тричі з інтервалом 2 хв, якщо значен
ня AT не відрізнялися більш як на 5 мм рт. ст. 
При виявленні більшої різниці між отриманими 
величинами проводили четверте вимірювання 
та обчислювали середнє значення з трьох по
слідовних вимірювань. Частоту скорочень серця 
(ЧСС) визначали після другого вимірювання.

Реєстрацію електрокардіограми (ЕКГ) прово
дили на початку лікування. Визначали наявність 
загальноприйнятих ознак гіпертрофії лівого 
шлуночка (індекс Соколова (SV1 + RV5/RV6) > 
35 мм, вольтажний індекс Корнелла (R aVL + S 
V3) > 28 мм у чоловіків та > 20 мм -  у жінок), по
рушення серцевого ритму, динаміку ЕКГ.

Висхідний добовий профіль AT типу «dipper» 
був зафіксований у 62,8% (у 45,8% чоловіків та у 
78,9% жінок), «поп-dipper» - у 27,9% (у 37,5% 
чоловіків та у 10,5% жінок), «over-dipper» - у 
7,0% (у 8,3% чоловіків та у 5,3% жінок) та

Обов'язковим було визначення рівня добової 
протеїурії та визначення рівня креатиніну і обчи
слення ШКФ за пробою Реберга. На розсуд ліка
ря пацієнтам проводили інші, крім вказаних, ін
струментальні та лабораторні дослідження для 
визначення ураження органів-мішеней.

На етапах лікування пацієнт сам оцінював 
свій стан, відповідаючи на запитання, як змінив
ся його стан від початку лікування: не змінився, 
погіршився, покращився. Під час кожного візиту 
реєстрували побічні явища та визначали необ
хідність зміни антигіпертензивної терапії.

Статистичну обробку результатів проводили 
після створення баз даних у системах Microsoft 
Excel. Середні показники обстежених пацієнтів 
визначали за допомогою пакету аналізу в сис
темі Microsoft Excel. Для оцінки значимості різ
ниці отриманих результатів в різних групах був 
використай тест Стьюдента.

Результати та їх обговорення 
Як в основній, так і в контрольній групах на 

фоні рекомендованої терапії спостерігалося 
практично порівняне поліпшення самопочуття 
пацієнтів, зменшення інтенсивності головного 
болю і запаморочення, фотопсіі, вираженості 
задишки при фізичному навантаження, підви
щення працездатності, нормалізація сну. Через 
З місяці лікування дуже хороший ефект антигі
пертензивної терапії (цифри AT не перевищува
ли 140/90 мм рт. ст.). отриманий у 75% пацієнтів 
контрольної групи і у 80% - основної; гарний 
ефект (CAT знизився на 10 мм рт. ст. і більше, а 
ДАТ - на 5 мм рт. ст. і більше) - у 25% пацієнтів 
контрольної групи і 20% - основної. Динаміка 
цифр AT за даними вимірювання офісного тиску 
і за даними добового моніторування AT наведе
на в табл.1.

Таблиця 1.
Динаміка показників AT (М±т)

«night-реакег» - у 2,3% (у 4,2% чоловіків та 0% 
жінок) пацієнтів. Через 6 міс. встановлено збі
льшення пацієнтів з добовим профілем AT «dip
per» до 76,7% (у 62,5% чоловіків та у 94, 7% жі
нок), відсутність хворих з «night-реакег» та зме

Показник
Цифри артеріального тиску, мм рт.ст.

Контрольна група Основна група
до лікування через 3 міс. до лікування через 3 міс.

Офісний CAT, мм рт.ст. 169,2±6,1 139,1 ±4,9* 171,0±5,8 137,8±4,7*
Офісний ДАТ, мм рт.ст. 104,5±3,6 85,9±2,7* 102,5±3,4 84,2±2,9*
Середній добовий CAT, 
мм рт.ст. 149,1 ±4,8 135,2±3,8* 151,5±5,0 133,8±3,6*

Середній добовий ДАТ, 
мм рт.ст. 97,3±3,4 84,5±3,2* 97,2±3,2 83,2±2,9*

Середній денний CAT, 
мм рт.ст. 159,8±5,9 136,9±4,1 * 160,7±5,4 135,8±4,3*

Середній денний ДАТ, 
мм рт.ст. 100,5±3,2 85,8±2,7* 99,8±3,4 84,9±2,5*

Середній нічний CAT, 
мм рт.ст. 140,9±4,8 128,4±3,9* 142,0±4,9 127,2±4,4*

Середній нічний ДАТ, 
мм рт.ст. 92,1 ±3,1 79,2±2,6* 91,4±3,4 77,3±2,8*

* -  статистично значима різниця (р<0,05)
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ншення числа хворих з «over-dipper» до 2,1% та 
«поп-dipper» - до 21,0% (у 33,3% чоловіків та у 
5,3% жінок) в основній групі. В контрольній групі 
дані показники були менш виражені.

Переносимість призначеної терапії в контро
льній групі розцінювалася як "відмінна" у 85% 
хворих (побічні ефекти протягом періоду спосте
реження не виникали), "добра" - у 10% хворих 
(на фоні лікування з'явився сухий кашель помір
ної інтенсивності, що не вимагав відміни терапії), 
"незадовільна" - у 5% хворих (поява інтенсивно
го сухого кашлю призвело до скасування енала- 
прилу). В основній групі переносимість лікування 
розцінювалася як "відмінна" у 100% хворих.

Зміни рівня протеїнурії як і зменшення індексу 
маси міокарда лівого шлуночка в контрольній і 
основній групах не мав статистично встановле
ної різниці і не приведений в даній статті.

Коливання ШКФ в основній групі хворих на ДН 
з ХНН І ст. (12 пацієнтів) до лікування була в 
межах від 62 мл/хв. до 88 мл/хв. і в середньому 
склала 67,6 мл/хв. Через місяць -  в межах від 66 
мл/хв. до 89 мл/хв. і в середньому склала 69,8 
мл/хв. Через 3 місяці - в межах від 70 мл/хв. до 
89 мл/хв. і в середньому склала 70,2 мл/хв. Від
повідні показники у хворих на ДН з ХНН II ст. (11 
пацієнтів) до лікування склали: 36 -  56 мл/хв., в 
середньому 48,3 мл/хв.; через місяць -  38 -  58 
мл/хв., в середньому 49,6 мл/хв.; через 3 місяці
-  38,4 -  59,4 мл/хв., в середньому 49,8 мл/хв.

Вихідний рівень ШКФ у контрольній і основній
групах до лікування був співставимий. В групі 
хворих на ДН з ХНН І ст. (10 пацієнтів) до ліку
вання в середньому склала 68,2 мл/хв. Через 
місяць -  в середньому 69,4 мл/хв. Через 3 місяці
- в середньому склала 69,8 мл/хв. Відповідні по
казники у хворих на ДН з ХНН II ст. (10 пацієнтів) 
до лікування склали: в середньому 48,6 мл/хв.; 
через місяць -  48,8 мл/хв.; через 3 місяці -  49,1 
мл/хв.

Висновки
Таким чином, слід зазначити, що при відсут

ності істотних відмінностей між групами порів
няння за вираженості антигіпертензивного ефек
ту, нефропротекторної дії, зменшення індексу 
маси міокарду лівого шлуночка, переносимість 
лікування в основній групі (на фоні застосування 
вазара та вазару-Н) була істотно краще, ніж у 
контрольній (на фоні застосування еналаприлу і 
гідрохпортіазиду). Хворі основної групи з метою 
досягнення цільових цифр AT значно рідше по
требували додаткового призначення азомексу, 
порівняно з контрольною групою, завдяки влас
тивості вазару знижувати і тримати тиск протя
гом доби. Окрім того, у випадку гіперренінової гі

пертензії з потребою комбінування антигіпертен
зивного засобу з діуретиком, застосування ваза- 
ра-Н мало свої преваги: контролювання AT про
тягом доби та одноразовий прийом препарату 
щоденно - у порівнянні з необхідністю дворазо
вого прийому в контрольній групі. Даний факт 
значно покращує комплайенс пацієнта, що є не 
менш важливим у випадку, коли хворі повинні 
приймати антигіпертензивні препарати постійно 
протягом життя.

Відомо, що пацієнти категорії «non-dipper» 
мають гірший прогноз, ніж категорії «dipper»; ва- 
зар усуває цей ефект у 76,7% пацієнтів категорії 
«non- dipper», роблячи для них прогноз порів
нянним з таким у пацієнтів категорії «dipper».

Перспективи подальших досліджень 
Планується подальше спостереження даної 

когорти хворих через 12 міс. для порівняння 
ефектів лікування з акцентом на встановлення 
кардіо- та нефропротекторної дії валсартану.
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Реферат
КОРРЕКЦИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
Ярмола Т.И., Пустовойт А.Л., Кострикова Ю.А.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, сахарный диабет, валсартан.

Актуальность проблемы коррекции артериальной гипертензии у пациентов с сахарным диабетом 
не вызывает сомнений. У данной группы больных, особенно у больных СД 2-го типа, высокие цифры 
артериального давления обнаруживают в 50-80%. При наличии хронической болезни почек препара
тами, обладающими нефропротекторным действием, являются ингибиторы ангиотензинпревращаю- 
щего фермента и сартаны. В данном исследовании доказана эффективность валсартана при диабе
тической нефропатии с артериальной гипертензией и существенно лучше, сравнительно с эналапри- 
лом, его переносимость.

Summary
CORRECTION OF ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH DIABETIC NEPHROPATHY: A 
MODERN APPROACH TO THE PROBLEM 
Yarmola Tl, Pustovoit AL, Kostrikova Y.
Key words: hypertension, diabetes, valsartan.

The urgency of the problem of correction of hypertension in patients with diabetes are not in doubt. In this 
group of patients, especially patients with diabetes mellitus type 2, high blood pressure figures are found in 
50-80%. In the presence of chronic kidney disease drugs with nefroprotektornym action are angiotensin con
verting enzyme inhibitors and Sartana. In this study proved the effectiveness of valsartan in diabetic neph
ropathy with hypertension and significantly better compared with enalapril, its portability.
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